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ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Top Grīnvaltu sabiedriskais centrs
2017. gada vasarā Nīcas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta pozitīvu lēmumu par projekta
iesnieguma „Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos” apstiprināšanu. Tā bija zaļā gaisma
vēl viena sabiedriskā centra būvniecībai Nīcas novadā.
Projekta ietvaros tiek izbūvētas plašas un sanitārām normām atbilstošas telpas sabiedriskā centra
iekārtošanai Nīcas novada Grīnvaltu ciemā. Līdz šim Nīcas tālākajā ciemā šādas publiski pieejamas
telpas, kur tikties iedzīvotājiem, iesaistīties aktivitātēs, kā arī saņemt pašvaldības sniegtos
pakalpojumus, nebija. Tagad, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Liepājas rajona
partnerības atbalstu, - būs. Jaunās telpas tiek izbūvētas, ievērojot arī universālā dizaina principus, kas
nozīmē, ka iekļūšana telpās būs atvieglota gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan jaunajām
māmiņām ar bērnu ratiem.
Projektā paredzēto būvdarbu īstenošanai tika veikta cenu izpēte atbilstoši kārtībai, kādā slēdzami
līgumi, kuru līgumcenas ir zem “Publisko iepirkumu likumā” regulēto procedūru sliekšņiem. Atsaucība
no būvniekiem bija neparedzēti liela, un kopā tika saņemti 8 cenu piedāvājumi. Zemāko cenu
piedāvāja SIA “Taigers”, kurš arī veic šobrīd būvdarbus.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 12 909,19 (t.sk. PVN 21%), publiskais finansējums ir 90% no
attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 11 618, 27. Savukārt Nīcas novada domes līdzfinansējums
ir 10% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1290, 92.
Šis būs jau trešais sabiedriskais centrs Nīcas novadā. Līdz šim veiksmīgi darbojas sabiedriskais centrs
“Dimanti” Kalnišķu ciemā un “Ievas” Jūrmalciemā. Arī šie abi sabiedriskie centri ir pieredzējuši
pozitīvas pārmaiņas, kad 2013. gadā (“Dimantos”) un 2015. gadā (“Ievās”) tika veikta šo centru
rekonstrukcija ar Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda atbalstu.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 30. novembrim, taču plānojams, ka būvdarbi noslēgsies jau
vasarā, kas nozīmē, ka durvis sabiedriskais centrs pavisam noteikti vērs jau šogad.
ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm
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